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°Úvod

Milí priatelia,

°Archimera

2012

v roku 2012 občianske
združenie
ARCHIMERA
oslávilo 5. rok od založenia!
     Starneme a robíme vážnejšie
veci: okrem každoročných podujatí Literárna súťaž a Parking Day,  
Archimera kritizovala nezáujem
inštitúcií o pamiatky moderny v
Trenčianskych Tepliciach projektom
Abandoned (re)Creation, zapojila sa
do diskusie o verejných priestoroch
svojím projektom Bratislava hrá
na City, a vstúpila do partnerstva
s neziskovou organizáciou People in Need v Programe bývania
pre sociálne vylúčené komunity.
Michal  Sládek

predseda  

je občianske združenie študentov architektúry a mladých architektov. Založili ho študenti Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave v roku 2007 z vnútornej potreby angažovať sa v oblasti architektúry a kultúry na Slovensku. Cieľom združenia je prispieť k
vytvoreniu miesta v spoločnosti pre rozvoj architektúry a kultúry.

°Manifest
Vieme, že architektúra je vo všetkom, v každej oblasti, v každom počine, v
každej lyžičke kapustovej polievky. Archimera je zmutovaná beštia, zarchitektonizovaná chiméra, ktorú sme vypustili do spoločnosti, aby sa to všetci dozvedeli. Má nekonečno hláv a každá je iná. Zakaždým, keď niečo alebo niekoho zhltne, narastie jej hlava nová. Plamene šľahá na všednosť dnešnej
prítomnosti, strašným revom burcuje k povstaniu. Neexistuje miesto, kam
nemôže ísť, neexistuje pôda, kde by nenašla potravu, vie byť na mnohých
miestach naraz. Sýti sa tvorivými činmi, dobrými nápadmi, odvážnymi
osobnosťami a kvalitnými projektami. Či je to v umení, prírodných vedách,
či ekológií, jedna hlava vždy pasuje, no ostáva súčasťou tela. Archimeru
môžeš zavolať na pomoc, keď bojuješ so svojím projektom za lepší svet.

°Členovia 2012 sprava doľava pri fotení u Radany Somora

Michal Dvorský, Martin Somora, Natália Veľká, Tomáš Augustín, Michal Sládek, Adam Berka, Martin Zaiček
a chýbajú Marek Lüley, Martin Varga, Tomáš Brbúch.

°Projekty
(podporený Ministerstvom kultúry)

Abandoned
(re)Creation

Projekt Abandoned (re)creation,
čiže Opustená (re)kreácia vznikla
ako výsledok workshopu študentov
umeleckých odborov, ktorí sa
snažili aktivovať záujem verejnosti
o zdanlivo nepotrebné a zabudnuté lokality Trenčianskych Teplíc
a ich architektonického dedičstva.
Za projektom stojí Andrea Kalinová, doktorantka na Vysokej škole výtvarných umení,
Martin Zaiček z občianskeho
združenia Archimera a Juraj Gábor z Bunky pre súčasnú kultúru.
V rámci workshopu sa uskutočnili
prednášky, premietania sprevádzané prehliadky (foto obálka) po
architektúre Trenčianskych Teplíc.

www.abandonedrecreation.com

Výstava na promenáde v Trenčiankych Tepliciach

°Projekty
(podporený Nadáciou Intenda)

Bratislava
hrá na City

Bratislava hrá na city netradičnými
populárne–náučnými
formami
vzdelávania spozitívňuje vzťah
vás – občanov k mestu, v ktorom
žijete, pracujete, či študujete. Pozitívny vzťah k mestu – k jeho architektúre, verejnému priestoru i
k mestskému životu – podnecuje
rôznymi spôsobmi: pomocou interaktívnej emočnej mapy, ale taktiež
pomocou komentovaných prehliadok, diskusií a workshopov. Vznikla
stránka a projekt bol prezentovaný
v spolupráci s inými neziskovkami na podujatí Deň pre námestie.
w w w . h r a n a c i t y . s k

Emočná mapa počas dňa pre námestie

°Projekty
(podporený Britich Council a SAS)

Literárna
Súťaž 3.

Aj v tomto roku sa Archimera
podieľala na organizácií Literárnej
súťaže , ktorá má za cieľ motivovať
ľudí, aby sa o architektúre a
priestore vyjadrovli aj slovom.
Témou 2012 bola otázka:
“Komu patrí mesto?“

Novinkou boli okrem finančných
odmien pre autorov aj krásne
knihy , ktoré do súťaže venovalo kníhkupectvo nášho člena :
w w w.82.sk

Jedna z ocenených prác

°Projekty

Park(ing)Day
Bratislava 2
21. septembra priniesla Archimera opäť medzinárodnú iniciatívu
Park(ing)Day do ulíc Bratislavy.
Na parkovacích miestach vzniknú
rôzne verejné priestory, ktoré
na jeden deň ukážu, koľko miesta v meste inak zaberajú autá.
Podujatie
prebieha
na
raz
vo vyše 200 mestách na
všetkých kontinentoch planéty.

Parkovacie miesta pre FA STU 2012

°Projekty

(spolupráca s People in Need Slovensko)

Architekti v
osade
Archimera nadviazala spoluprácu
s neziskovou medzinárodnou organizáciou People in Need, ktorá
sa na Slovensku venuje najmä
zmierňovaniu generančej chudoby
vo vylúčených rómskych komunitách na východnom Slovensku.
V rámci jej Programu bývania sa
viacerí členovia podielali na workshope participatívnej architiktúry
v obci Kojatice, počas ktorého
boli navrhnuté jednoduché stavby
pre konkrétne rodiny z osady.
www.programbyvania
. p e o p l e i n n e e d . s k
Diskusie po závarečnej prezentácií  

°Priestor

Rozmnožovňa
Sídlo občianskeho združenia je
zároveň jedným z jeho projektov.
celý rok 2012 sme v priestoroch
bývalej Rozmnožovne Výskumného
ústavu káblov a izolantov prevádzkovali ojedinelý zdieľaný priestor.
Okrem združenia je to pracovňa
pre členov i nečlenov pre prácu na
spoločných i vlastných projektoch.
Archimera takto priestorom podporuje napríklad začínajúci architektonický ateliér ô alebo kníhkupectvo
82.sk
a mnohých jednotlivcov.
ARCHIMERA
Rozmnožovňa
Továrenská 14
811 09 Bratislava

°Plány na 2013, 2014, 2015, 2016,..
Pri príležitosti osláv 5.teho
výročia založenia
združenia
bolo uskutočnené strategické
plánovanie smerovania
o.z.
Archimera
do
budúcnosti.
Archimera ostáva predovšetkým
skupinou skvelých ľudí,
ktorí
chcú tvorivo napĺňať spoločné
stretnutia. Veria, že dobrý projekt vzniká vtedy, keď obohacuje
a baví tých, ktorí ho realizujú.
V nasledujúcom období Archimera plánuje sústrediť pozornosť
na projekty, ktoré už ukázali svoju
opodstatnenosť: Literárna súťaž,
Abandoned (re)Creation, Park(ing)
Day, a priviesť ich na vyššiu úroveň.

Jan Tabor ako hosť Abandoned (re)Creation pred kúpeľným domom Machnáč

°kontaktné údaje

°ročná finančná bilancia
príjmy za rok 2012 :

občianske združenie Archimera
sídlo:
Obchodná 54
811 06 Bratislava
IČO: 42127891
DIČ: 2022475840
www.archimera.sk
archimera@archimera.sk
m.t.: 00421 907 549 927
Bankové spojenie: TATRA BANKA
číslo účtu: 2626142165/1100
korešpondenčná adresa :
o.z. ARCHIMERA
Obchodná 54
811 06
Bratislava

členské poplatky 				
príjmy z 2% z daní				
dary súkromných osôb				
Grant Ministerstva kultúry SR			
Grant Nadácie Intenda				
Príjmy z faktúr					
celkom						

.............. 270 €
.............. 1736,87 €
............. 1500 €
............. 4500 €
.............. 866,82 €
.............. 510 €
.............. 9383,69 € 		

hlavné výdavky za rok 2012 :
projekt abandoned (re)creation			
projekt Bratislava hrá na City			
menšie projekty spolu 			
priestor Rozmnožovňa 				
prevádzkové a administratívne náklady		
web stránka					
celkom						

.............. -5438,58 €
.............. -932,81 €
.............. -218 €
.............. -2003,33 €
.............. -220,77 €
.............. -41,2 €
.............. -8854,69 €

